
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 5/2558 

วันพุธที่  20 พฤษภาคม  2558  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ – แทน) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

13. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

14. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางเยาวลกัษณ์  พริกบญุจนัทร์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

2. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตัง้อาจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลย้อนหลงัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 

2557  ซึง่มหาวิทยาลยัจะมีคําสัง่แตง่ตัง้อย่างเป็นทางการตอ่ไป 

1.1.2 ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ลาออกจากตาํแหน่ง 

ด้วยอาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วิชยัดิษฐ  ได้ขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะ

ศกึษาศาสตร์ และขอลาออกจากการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัทกัษิณ  ในการนี ้คณะศกึษาศาสตร์ได้พิจารณา

แล้วเห็นว่า อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี  พนกังานมหาวิทยาลยั สงักดัสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

เป็นผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยคณบดี จึงได้มีบนัทึกเสนอมหาวิทยาลยัแต่งตัง้อาจารย์ 

ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง

มหาวิทยาลยัจะมีคําสัง่แตง่ตัง้ตอ่ไป 

1.1.3 การประชุมคุรุศึกษา 

ด้วยมหาวิทยาลยัจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคุรุศกึษา เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 

2558  ซึง่ท่ีประชมุได้มีมติอนมุติัใน 2 ประเดน็คือ  

(1) อนมุติัให้ดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต กบัหลกัสตูรวิทยาศาสตร์

บณัฑิต ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เป็นหลกัสูตร 2 ปริญญา โดยนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะ

ได้รับปริญญาบตัรทัง้วฒิุ การศกึษาบณัฑิต และ วิทยาศาสตร์บณัฑิต  

(2) อนุมัติแผนผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และอนุมัติในหลักการให้ปรับปรุง

หลกัสตูรเป็นหลกัสตูรโท-เอก 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  

คณะศกึษาศาสตร์ได้ขยายเวลาในการรับผลงานวิจยัเพ่ือส่งประกวดรับรางวลังานวิจยั

ดีเด่นของสภาการศึกษา ไปจนถึงวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 และขอความร่วมมือกรรมการประชาสัมพันธ์           

ให้คณาจารย์ นิสิตท่ีสนใจร่วมสง่ผลงานเข้าประกวด 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1  การสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์พี่เลีย้ง 

หน่วยฝึกสอนฝึกงานมีกําหนดจดัสมัมนาผู้บริหารและอาจารย์พ่ีเลีย้งนิสิตฝึกปฏิบติัการ

สอน ในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ  ในการนี ้ขอเชิญชวนอาจารย์เข้า

ร่วมการสมัมนาดงักลา่ว 

1.3.2  การจัดประชุมประธานหลักสูตร 

ฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์จะจดัประชมุประธานหลกัสตูรในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2558 

และจะจดัอบรมเชิงปฏิบติัการการเขียน SAR ในวนัท่ี 29-30 มิถุนายน 2558 จึงขอประชาสมัพนัธ์ให้สาขาวิชา

ตา่งๆ ทราบ 

1.3.3  ทุนโครงการคุรุทายาท 

ขณะนีเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ได้มีการอนุมัติทุน

โครงการครุุทายาทระยะท่ี 2 ซึง่มี 3 รูปแบบคือ  

(1) ให้ทนุตัง้แตปี่ 1 สําหรับนิสิตรหสั 58  

(2) นิสิตรหสั 53-57 สามารถขอรับทนุได้ในปี 4 และ ปี 5  

(3) ทนุสําหรับนิสิตสาขาขาดแคลน ระดบั ป.บณัฑิต 

โดยหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกสถาบนัผลิตครูโครงการครุุทายาทประกอบด้วย คณุวฒิุ

อาจารย์ต้องเป็นปริญญาเอกทัง้หมด มีโรงเรียนสาธิต/สถานท่ีฝึกปฏิบัติการสําหรับนิสิตท่ีรับทุน มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการเรียนการสอน และมีหอพกัสําหรับนิสิตทนุ 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสาํนักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.4.1  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงนิแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 

2558 ไตรมาสที่ 2 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1 

1.4.2  การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ส่งค่าระดับขัน้ภายในวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ในการนี ้

คณะศึกษาศาสตร์จึงกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 1/2558      

ในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2558 ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณาคา่ระดบัขัน้ 

 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 4/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

4/2558 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยไมมี่การแก้ไข 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ด้วยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา  ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี ้เพ่ือให้คณะกรรมการในการประชุม

ครบถ้วนตามองค์ประกอบแห่งข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทักษิณ ว่าด้วย การจดัระบบบริหารงานในมหาวิทยาลยั 

พ.ศ. 2557 ข้อ 27(3) กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลยั หรือผู้ทรงคณุวฒิุ

ภายนอก ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี จํานวนไม่เกินสองในสามของ

จํานวนกรรมการโดยตําแหน่ง ทัง้นี ้กรณีมีเหตผุลความจําเป็น หวัหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งตัง้บุคคลภายนอก

เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ิมเติมได้อีกไมเ่กิน 3 คน  

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์โดยตําแหน่งมีจํานวน 10 คน ซึ่งสามารถ            

มีกรรมการประเภทผู้ทรงคณุวฒิุได้ไมเ่กินสองในสามของกรรมการโดยตําแหน่ง คือ ไมเ่กิน 6 คน 

2. คณะกรรมการประเภทผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ในวาระในขณะนีมี้จํานวน 2 คน คือ            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ และอาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์  

มต ิ เห็นชอบให้มีกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 4 คน 

และเห็นชอบให้เสนอช่ือรองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง และรองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เพ่ือแต่งตัง้

เป็นกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ 
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4.2 การตรวจสอบ-รับรองการเผยแพร่ และให้ความเห็นผลงานในการขอกําหนด

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล 

 ด้วยอาจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองการเผยแพร่

ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.2) 

มต ิ 1. ท่ีประชุมได้ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.

คณุอานนัท์  นิรมล 

 2. ท่ีประชุมให้ความเห็นว่าผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ของอาจารย์ ดร.          

คุณอานันท์  นิรมล มีความสอดคล้องกับ (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ เน่ืองจากงานวิจยัเน้นการพฒันาแกนนําเยาวชนในการสร้างสื่อสําหรับสงัคม

สมานฉนัท์ 

 

 

4.3 การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณีอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  

โตพทิกัษ์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ ท่ีถึงกําหนดเวลาการต่อสญัญาจ้างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.3 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

คณะควรจดัทําเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน หรือใช้รับรองคณุภาพผลงานของอาจารย์ใน

การตอ่สญัญาการจ้างของมหาวิทยาลยั 

มต ิ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ และมอบงาน

บคุคลของคณะศกึษาศาสตร์จดัทําร่างเกณฑ์การประเมินคณุภาพผลงานในการต่อสญัญาจ้างของอาจารย์และ

เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์พิจารณาตอ่ไป 

 

 

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวชญาดา  ชูชัยสิงหะกุล, นางสาวโศญดา  

ตุลยนิษก์ และนางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์ 

ด้วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรียนดงันี ้

1. นางสาวชญาดา  ชูชยัสิงหะกุล  รหัส 571997180 และนางสาวโศญดา  ตุลยนิษก์ รหัส 

571997186  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์ ขอเทียบโอนรายวิชา

รายวิชาท่ีได้กําหนดไว้ในหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สําหรับนิสิตท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา โดยจะต้อง
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เรียนรายวิชาชีพครูบังคับเพ่ิมเติมอีก 6 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตได้เรียนมาแล้วในปีการศึกษา 2555 จากหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 896-342 การวดัและประเมินผลการสอนภาษาไทย จํานวน 3(2-2-5) 

หน่วยกิต กับรายวิชา 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต (เอกสาร

หมายเลข 4.4.1) 

2. นางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์  รหัส 551031667 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยบูรพา         

ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วจากมหาวิทยาลยับรูพา จํานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 4.4.2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา

เรียนของนิสิตดงักลา่ว  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตดงันี ้

1. เห็นชอบให้นางสาวนางสาวชญาดา  ชูชัยสิงหะกุล  และนางสาวโศญดา          

ตลุยนิษก์  เทียบโอนรายวิชาเรียนได้ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 896-342 การวดัและประเมินผลการสอน

ภาษาไทย จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับรายวิชา 

0308351 การวดัและประเมินผลทางการศกึษา จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

2. เห็นชอบให้นางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์  เทียบโอนรายวิชาเรียนได้ จํานวน        

4 รายวิชา ดงันี ้

รายวิชาที่เรียนมาแล้วจากมหาวิทยาลัยบูรพา 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่

ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบ หลกัสตูร กศ.บ. (5 ปี) 

สาขาวชิาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยทกัษิณ 

1.  999161 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) B+ 0000132 ภาษาและวฒันธรรม

จีน 

3(3-0-6) 

2 302232 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) C 0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 

3 302281 สมการเชิงอนพุนัธ์สามญั 3(3-0-6) B+ 0202212 สมการเชิงอนพุนัธ์ 3(3-0-6) 

4 302203 วิยตุคณิต 3(3-0-6) B 0302241 วิยตุคณิต 3(3-0-6) 

 

 
วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อ

ขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของว่าที่เรือตรี ดร.พัศรเบศวร์  แย้มทองคาํ 

ด้วยว่าท่ีเรือตรี ดร.พัศรเบศวร์  แย้มทองคํา ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินการสอนของว่าท่ีเรือตรี ดร.   

พศัรเบศวร์  แย้มทองคํา (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1) 
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มต ิ เห็นชอบให้บุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของวา่ท่ีเรือตรี ดร.พศัรเบศวร์  แย้มทองคํา  ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน    เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 

 

5.2 การยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก และการยกเลิกการเรียน

วิชาชีพครูของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา      

6 หน่วยกติ 

ด้วยฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประชุมผู้ รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท        

เพ่ือพิจารณาเร่ืองการสอบ Comprehensive และการเรียนวิชาชีพครูของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสตูร

ของผู้ ท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษา 6 หน่วยกิต เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558  โดยท่ีประชุมดงักล่าวมีมติเห็นชอบให้

ยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก และการยกเลิกการเรียนวิชาชีพครูของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรของผู้ ท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษา 6 หน่วยกิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต      

จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก และการยกเลิกการเรียน

วิชาชีพครูของนิสิตระดบับณัฑิตศกึษาทกุหลกัสตูรของผู้ ท่ีไมมี่วฒิุทางการศกึษา 6 หน่วยกิต (เอกสารการประชมุ

หมายเลข 5.2 นอกเลม่) 

มต ิ 1. เห็นชอบการยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก ระดบัปริญญาโท 

และเห็นชอบการยกเลิกการเรียนวิชาชีพครูของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของผู้ ท่ีไม่มีวุฒิทาง

การศกึษา 6 หน่วยกิต  

2. มอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์และนางสภุาภรณ์  ประดบัแสง รวบรวมข้อมลู

จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เก่ียวกับการสอบ Comprehensive เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในระดับ

มหาวิทยาลยั 

 

 

5.3 ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์-เคมี กับ กศ.ม. เคมี 

ด้วยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและ

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี และ กศ.ม.เคมี ซึง่เป็นหลกัสตูรร่วมกบัคณะศกึษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว (เอกสารการประชุม

หมายเลข 5.3 นอกเลม่) 
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มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี และหลกัสตูร กศ.ม.เคมี ดงันี ้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์

ประจาํหลักสูตร (เดมิ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาํ

หลักสูตร (ใหม่) 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 

1.  ผศ.ศิริพร  จนัทรคีรี 1.  ผศ.ศิริพร  จนัทรคีรี ประธาน 

2.  ผศ.เกษม  ตัน้สวุรรณ 2.  ผศ.เกษม  ตัน้สวุรรณ  

3.  ผศ.สธิุตา  ตัน้สวุรรณ 3.  ผศ.สธิุตา  ตัน้สวุรรณ  

4.  อ.ดร.อานอบ  คนัฑะชา 4.  อ.ดร.ณวงศ์  บนุนาค  

5.  อ.ดร.จิราพร  ช่อมณี 5.  อ.ดร.จิราพร  ช่อมณี เลขานกุาร 

     

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

1. อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกลุ 1. อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกลุ ประธาน 

2. รศ.เกษม  อศัวตรีรัตนกลุ 2. รศ.เกษม  อศัวตรีรัตนกลุ  

3. รศ.ดร.หิริหทัยา  เพชรมัง่ 3. อ.ดร.อานอบ  คนัฑะชา  

4. อ.ดร.ณวงศ์  บนุนาค 4. รศ.ดร.พนูสขุ  อดุม กรรมการ 

5. รศ.ดร.พนูสขุ  อดุม 5. รศ.ดร.หิริหทัยา  เพชรมัง่ เลขานกุาร 

 

 

5.4 การจัดให้บริการให้คาํปรึกษาแก่นิสิต 

ด้วยตามตัวชีว้ัดในระบบประกันคุณภาพ กําหนดให้คณะมีห้องสําหรับให้คําปรึกษาและ

บริการนิสิต โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตได้หารือกบัประธานสาขาวิชาจิตวิทยาในการจดัอาจารย์

ให้บริการให้คําปรึกษานิสิตแล้ว จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาในเร่ืองดงักลา่ว 

มต ิ เห็นชอบให้จดัสถานท่ีสําหรับให้คําปรึกษาและบริการนิสิต โดยมอบรองคณบดีฝ่าย

วิชาการและพฒันานิสิต และประธานสาขาวิชาจิตวิทยา ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว 

 

 

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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